
                                                                                                                        
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

8 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 27 квітня 2018 року                                № 8-11 

м.Кам’янка 

 

 

Про міську  програму підвищення 

якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 

2020року 

 

З метою поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти, 

зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази  

загальноосвітніх навчальних закладів Кам’янської міської ради, відповідно 

до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №561 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період  до 2015року», підпункту 5 

пункту 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  

міська рада 

вирішила: 

 

 1. Затвердити міську програму підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2020року (додається). 

          2.  Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради Могилці А.П. забезпечити  виконання 

зазначеної програми. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з соціально-гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

 

 

Міський голова                                                  В.І.Тірон 
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                                           Додаток 

до рішення міської ради 

від 27.04.2018 р. № 8-11 

 

 

Міська програма підвищення якості  

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року 

 

І. Мета і завдання Програми 

 

Програму розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.04.2011 №561 “Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 року”, відповідного рішення обласної ради від 

14.12.2011 №10-3/VI, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 

05.03.2015 №38-8/VІ, від 19.02.2016 №3-18/VІІ, від 25.03.2016 №4-9/VІІ. 

Метою програми є розроблення механізму стійкого інноваційного 

розвитку природничо-математичної освіти в ОТГ та його застосування у 

шкільній практиці. 

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 

- модернізувати систему освіти ОТГ щодо подолання диспропорцій та 

забезпечення збалансованості кількісного співвідношення навчальних 

закладів спеціалізованих на вивченні  природничо-математичних, суспільно-

гуманітарних та оздоровчо-технологічних дисциплін; поліпшити 

матеріально-технічну та методичну бази загальноосвітніх навчальних 

закладів з природничо-математичних предметів; 

- підвищити рівень професійної компетентності вчителя; 

- підвищити якість природничо-математичної освіти; 

- організувати системний моніторинг якості природничо-математичної 

освіти, розробити модель оцінювання роботи загальноосвітнього навчального 

закладу щодо організації безперервної природничо-математичної освіти. 

Заходи з виконання Програми наведені у додатку. 

 

ІІ. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

поліпшити якість  шкільної природничо-математичної освіти; 

зміцнити матеріально-технічну та навчально-методичну базу 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

застосувати новітні інформаційно-комунікаційні технології під час 

вивчення предметів природничо-математичного циклу; 

створити умови для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до 

природничо-математичних наук; 
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забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 

ІІІ. Джерела фінансування Програми 

 

 Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами 

розвитку ОТГ на 2018-2020 роки відповідно до санітарно-гігієнічних норм і 

правил з урахуванням типового переліку обов’язкового навчального 

обладнання. 

 Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить  1151096  

грн. 

 Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання 

проектів місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головним 

розпорядникам коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів 

Програми, та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

ІV. Контроль за  виконанням Програми 

 

 Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ 

освіти,культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради. 

 Узагальнену інформацію про хід та результати  виконання  Програми 

відділ освіти,культури, молоді та спорту  подає щорічно до 10 січня 

Кам’янській міській раді. 
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Завдання і заходи  

з виконання районної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року 
Найменува

ння 

завдання  

Наймен

ування 

показни

ка  

Значення показника  Найменування 

заходу  

Головний 

розпоряд

ник 

бюджетн

их 

коштів  

Джерела 

фінансува

ння 

(державн

ий, 

місцевий 

бюджет, 

інші)  

Орієнтовний обсяг фінансування 

для виконання завдання тис. грн. усьог

о  

за роками  

 2018 2019 2020  усь

ого, 

тис.

грн 

 2018 2019 2020  

1. 

Модернізац

ія 

матеріальн

о-технічної 

та 

методичної 

бази 

загальноосв

ітніх 

навчальних 

закладів  

Кількіст

ь 

наймен

увань 

  20 20 20  1) 

забезпечення 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладів 

фаховими 

періодичними 

виданнями  

Відділ 

освіти  

місцеві 

бюджети,  

інші 

джерела 

18,0  6,0 6,0 6,0  

Кількіст

ь 

наймен

увань 

  180 220 220  2) Оновлення 

фонду шкільних 

бібліотек 

сучасною 

навчально-

методичною 

літературою, 

сучасною 

навчальною 

науково-

популярною та 

довідковою 

літературою 

Відділ 

освіти  

місцеві 

бюджети, 

інші 

джерела 

40,0  10,0 15,0 15,0  

               3) Оснащення 

сучасним 

обладнанням 

(апаратура, 

прилади, 

Відділ 

освіти  

місцеві 

бюджети, 

інші 

джерела 

108

1,09

6 

  108

1,09

6 
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пристрої, 

пристосування 

тощо) 

навчальних 

кабінетів хімії, 

біології, 

фізики, 

географії та 

математики 

   1   хімії   180   180   

   1   фізики   180   180   

   1   математики   180   180   

   1   біології   180   180   

   1   географії   162   162   

       Набір LEGO   199,

096 

  199,

096 

  

Разом за 

завданням 

1 

           113

9,09

6 

 16,0 110

2,09

6 

21,0  

2. 

Підвищенн

я якості 

природнич

о-

математичн

ої освіти 

Кількіст

ь класів 
- - - - - - 1) створення 

класів (груп) 

профільного 

навчання з 

природничо-

математичних 

предметів  

Відділ 

освіти  

місцеві 

бюджети,  

інші 

джерела 

-  - - -  

  Кількіст

ь 

заходів 

  12 12 12  2) Проведення 

олімпіад, 

конкурсів, 

фестивалів 

тощо з 

природничо-

математичних 

предметів з 

метою 

Відділ 

освіти  

місцеві 

бюджети,  

інші 

джерела 

12,0  4,0 4,0 4,0  
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заохочення до 

їх вивчення 

Разом за 

завданням 

2 

    12 12 12     12,0  4,0 4,0 4,0  

3. 

Проведення 

моніторинг

у якості 

природнич

о-

математичн

ої 

підготовки  

Кількіст

ь 

заходів 

  7 7 7  проведення 

аналізу стану 

викладання та 

оцінювання 

якості знань з 

природничо-

математичних 

предметів за 

результатами 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання, 

моніторингови

х досліджень 

якості 

природничо-

математичної 

освіти 

Відділ 

освіти  

місцеві 

бюджети,  

інші 

джерела 

-  - - -  

Разом за 

завданням 

3. 

           0  0 0 0  

Усього за 

програмою 

           115

1,09

6 

 20,0 110

6,09

6 

25  
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ПАСПОРТ 

 

міської Програми підвищення якості  

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року 

 

1.. Ініціатор розроблення програми (замовник): Кам’янська міська; 

2. Розробник програми: відділ, освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради;   

3. Відповідальні виконавці: відділ освіти ,культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради;                                                   

4. Термін реалізації програми:        2018-2020 рік; 

5. Етапи фінансування програми:   щорічно; 

6. Обсяги фінансування програми:  1448,192 тис.грн. 

7.  

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансува

ння 

(тис.грн.) 

у тому числі за роками: 

 2018 рік 2019 рік 2020 рік  

Кошти місцевого 

бюджету 
1151,096  20,0 1106,096 25,0  

Кошти освітньої 

субвенції 
       

Інші джерела, не 

заборонені чинним 

законодавством () 

297,096    297,096   

Разом 1448,192  20,0 1403,192 25,0  

 

 

6. Очікувані результати:   

- Оснастити навчальні кабінети хімії, біології, фізики, географії, математики 

сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо), що 

сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- Оновити фонд шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною  і 

довідковою літературою з хімії, фізики, біології, географії, математики, що 

сприятиме поліпшенню навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

7.Термін проведення звітності: щорічно до 10 січня. 

 

 

 

Керівник програми                                  Начальник відділу освіти, 

                                                                               культури, молоді та спорту  

 

                                                                               А.П.Могилка      
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Пояснювальна записка  

до проекту рішення міської ради  «Про міську  Програму підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення : 

Проект рішення  розроблено з метою затвердження міської Програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 

року 

 

2. Мета і шляхи її досягнення : 

Метою програми є розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку 

природничо-математичної освіти в ОТГ та його застосування у шкільній 

практиці. 

3. Правові аспекти : 

Проект рішення міської ради  розроблено відповідно до пункту 22  статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 561 “Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2021 року”, відповідного рішення обласної ради від 

14.12.2011 №10-3/VI, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 

05.03.2015 №38-8/VІ, від 19.02.2016 №3-18/VІІ, від 25.03.2016 №4-9/VІІ, та з 

метою здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості природничо-

математичної освіти. 

4.Фінансово-економічне обґрунтування : 

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. 

5. Позиція організованих органів : 

Проект рішення  стосується інтересів органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування. 

6. Регіональний аспект: 

Проект рішення стосується питань розвитку освіти ОТГ. 

7. Громадське обговорення: 

Проект рішення громадського обговорення не потребує. 

8. Прогноз результатів: 

Передбачається, що виконання Програми дасть змогу: 

- оснастити навчальні кабінети хімії, біології, фізики, географії, математики 

сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо); 

- оновити фонд шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною  і 

довідковою літературою з хімії, фізики, біології, географії, математики. 

 

Начальник відділу освіти,        

культури, молоді та спорту                                                  А.П.Могилка 
 


